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  چکیده
 آنگیرد که نقض  می جاي بشردوستانهحقوق اسراي جنگی در حوزه حقوق 

در . آورد می یت کیفري مرتکب را فراهممسئولت جنگی بوده و موجبات جنای
یت کیفري فردي مسئولگذر از ، هدف» مجرمانه مشتركفعالیت «بررسی نظریه 

دیوان  ویژه بهی الملل بین محاکمهاي  رسیدگی. یت کیفري جمعی استمسئولبه 
که  تیافی براي یوگسالوي سابق به این عقیده رهنمون الملل بین کیفري

جنایت ، جرایم جنگیباره در، نهادهاي سنتی مانند شرکت و معاونت در جرم
نهاد  ، بلکهیت کیفري فردي مناسبت نداردمسئولبا  کشی، نسلعلیه بشریت و 
یت کیفري کاملی را به ارمغان مسئول» فعالیت مجرمانه مشترك«نوینی همچون 

 .تري برخوردار استمؤثر بیشتر ویی ی از کاراالملل بین که در عرصه ه استآورد
شناختن این عقیده استقبال  رسمیت ی از بهالملل بین اندیشمندان حقوق کیفري

اسراي جنگی ایرانی در عراق به این نظریه از یکی  عنوان به و نگارندهاند  کرده
  .استه یافتاعتقاد راسخ 
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  مقدمه
با نظریه » بشردوستانهحقوق اسراي جنگی در پرتو حقوق « عتري با موضودر طول نگارش رساله دک

اسراي جنگی ایرانی  9کمپ  اندرکاران آگاه تصاویر دست خود نا شدم وفعالیت مجرمانه مشترك آشنا 
از درد و هایی  صحنهآوري  یاد :از ذهنم گذشت ،اردوگاه نقش کلیدي داشتند ۀاردر عراق که در اد
خاطرات و یا به عبارت رساتر  و سازد می دهررا آزاي  دل هر انسان آزادهکه  يگیزان رنج بسیار غم

 دوستان ما ۀبخشی از زندگی روزانبه بارها تکرار شد و  ،که به مدت چهار سال و نیم یهای واقعیت
 حوادث و اتفاقات، سال از آن ماجرا 30اکنون پس از گذشت . شده بودتبدیل در این کمپ 

براي کسی که بخشی از  ویژه به ؛اند و به باد فراموشی سپرده نشدهاند  خود نگرفتهه نگی بغبار که و گرد
خاطرات را معمو�ً گذشت زمان . استکرده  حقوق اسراي جنگی بارۀعمر خود را صرف تحقیق در

براي اسراي جنگی ایرانی ، ولی شوند می هن محوذتلخ و شیرین از  حوادثبرد و  می از یاد
  .شود نمی فراموشسادگی  بهعراق از این قاعده مستثنی بوده و  9مپ رخدادهاي ک

 ،»دکترین اقدامات مجرمانه مشترك«یا » نظریه فعالیت مجرمانه مشترك«معنا و مفهوم با توجه به 
 نبود، 91کمپ  ۀکاران ادار اندر که اگر انسجام و هماهنگی عوامل و دستفرضیه تحقیق این است 
شد و اسیران ایرانی  نمی به اسراي آن اردوگاه تحمیل نیز رنج و سختی و ردبخش بسیار زیادي از د

 پنجه نرم و دستاي  با مشک�ت عدیده ، همچنانسال از آزادي از اسارت 30پس از گذشت 
انسجام و ، رفتار با اسرا اتحاد ۀمختلف نظامیان ارتش عراق در شیوهاي  اگر بین ردهکردند، زیرا  نمی

با معض�ت و مشک�ت ایشان آشنا شده و  راحتی بهصلیب سرخ جهانی ، اشتهماهنگی وجود ند
کمتر ها  صلیب سرخ در میان نهاده و بخشی از سختی مأمورانتوانستند مسائل خود را با  می اسیران
، گرفتولی انسجام و همراهی و هماهنگی عوامل اردوگاه این امکان را از اسیران ایرانی شد،  می
  .کرد نمی حتی به نمایندگان این نهاد جهانی اعتمادکسی که  طوري به

، انتظامی داخل اردوگاه از فرمانده گرفته تا سربازان با درجه نازل مأموراناعمال و رفتار  تمامی

                                                      
ه آورده شده عنوان نمونه در این مقال نقض حقوق اسراي جنگی و مصادیقی که به بارۀدر یبه تحقیق کامل توجهبا . 1

  اند.  هاي اسراي ایرانی در عراق از موقعیت مشابهی برخوردار بوده اردوگاهتمامی است، 
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شاهد ماه اسارت  54که در طول  طوري به ؛شد می و با انسجام اجرامشخص طبق طرح و نقشه 
حتی از . نبودیمبرخورد با اسرا  ۀنظمی در شیو بی و گسیختگی هم هماهنگی و از ترین نا کوچک
شنیده  ،شدند می که گاهی به عوامل اردوگاه نزدیکها  و آسایشگاهها  ن قسمتمسئو�ن و امترجم

ترین اخت�فی وجود  ایرانی کوچک نرفتار و برخورد با اسیرا ۀکمپ در شیو نگاکنند نشد که بین اداره
از  بشردوستانهاز موازین حقوق  دوره انسانی و ب غیرهاي  شیوه ارگیريک به در ؛ بنابراینداشته باشند
این . شد می منظم و هماهنگ به نمایش گذاشته ،منسجم اي مجموعه ،اردوگاهکاران  اندر سوي دست

گذارد که نقض حقوق اسراي جنگی از  نمی را باقیاي  جاي هیچ و شبهه در قصد و هدف اتحاد
ـ  شود میانگاشته ی جنایت جنگی الملل بین اساسنامه دیوان کیفري ساسبر اکه ـ  طرف عوامل کمپ

  .شده است می اجرا مجرمانه مشتركفعالیت  به صورت
یت کیفري مسئولمنظور این است که  ،آید می وقتی سخن از فعالیت مجرمانه مشترك به میان

حقوق کیفري هاي  هادیت کیفري فردي مد نظر بوده و این بحث فراتر از نمسئول از  جمعی فراتر
ارتکاب جنایات جنگی به شکل نهادهاي سنتی  چه اینکه ؛همچون مشارکت و معاونت قرار گیرد

فعالیت . اند مانند مشارکت و معاونت در ارتکاب جنایات به اندازه کافی مورد بحث قرار گرفته
و گروهی را یت کیفري جمعی مسئول کوشد ی است، مینویننسبه  بهدکترین  کهمجرمانه مشترك 

گیرانه مانعی در ارتکاب جنایات  سخت یتا بلکه با دیدگاه کندجایگزین نهادي همچون معاونت 
  .کندجنگی اشتراکی و اجتماعی ایجاد 

 و سابقي وگس�وي یبراالمللی  ي بینفري کیها وانیدهاي  اساسنامه درفعالیت مجرمانه مشترك 
این ي سو از شده هاي گرفته میتصم ازی برخ دری ول، بود نگرفته قرار اشاره موردصراحت  به رواندا

 یوگس�وي برايالمللی  ي بینفرکی وانید دنظریتجد شعبه بار نخستین. استپذیرفته شده  ها وانید
 میجرا سرشت). 165: 1383، صادقی محمد میر( کرد اشاره یتمسئول این به »تادیچ« پرونده در سابق
 ایجاد هدفمند و منظمی سازمان با همراه و �نک سطح درب اغل هک استاي  گونه بهالمللی  بین
ي برا دیباالمللی  ي بینفرکی حقوق. بود خواهند یمیجراچنین  ریدرگمتعددي  افراد رو نیا از؛ شوند یم

 ای آمران، مسببان، مباشران تمام بتواند کند تا نیتدو و میتنظیی ارهاکسازو میجرا نیا با مواجهه
 با وبداند مسئول  ،دارند مداخلهها  آن رساندن سرانجام به و میجرا تحقق دراي  ونهگ به هکرا ی انکمحر
  ).97- 119: 1392، ییزارمیو  خالقی( رساند فرکی به عاد�نهي ارکو سازي اجرا
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ي آرا سپس، و مشترك مجرمانه فعالیت مفهوم و تعریف ابتداحاضر،  پژوهشدهی  در سازمان
نیز  پایانی بحث درشود.  می بررسی مشترك مجرمانهگانه  سه هاي مدلو  یالملل بین کیفري محاکم

 جنایتعنوان  ، بهاست شده نقض عراق مختلف هاي هاردوگا در که جنگی اسراي حقوق از مصادیقی
  است. گرفته قرار اشاره مورد جنگی

  مشترك مجرمانه فعالیت مفهوم و تعریف. 1
 از است عبارت، ردک ادی زینی جمعي فرکی تئولیمس به آن از توان می هك کمشتر همجرمان تیفعال

 شان مجرمانه مشترك ۀبرنام ای طرح، هدف بهی ابیدستي راستا در گروهیک  قالب در افراد هی کاقدامات
در نقش  برخی و متفکر مغر در قالب برخی فعالیت این در). 17: 1388، محسنی(کنند  می عمالا

 پیشرو عوامل و ،به طور غیرمستقیم معنوي فاعلعنوان  به رهبران و فرماندهانکنند.  می عمل مجري
 در ،نظریه این بر اساس). 34: 1394، محمدي( گذارند تأثیر می جنایت ارتکاب در مستقیمبه طور 
 دیگري افراد با فردي اگر جنگی جنایات ارتکاب برايمشترك  یطرح یا برنامه وجود صورت
 مفهوم 1خیر. باشد یا داشته مشارکت خواه ؛است ارتکابی جرایم کلیهمسئول  او، باشد کرده همکاري
 یتمسئول ۀآورند وجود به عامل که دارد کیفري یتمسئول بر روشنی د�لت مشترك مجرمانه فعالیت
 ).Cassese, 2007: 109( است مشترك کیفري طرح درمؤثر  افرادتمامی  براي

، سازد مرتبطداده  رخ میجرا به رای نظام وی اسیس رهبران تواند تنها می نه تمسئولی از هینظر این
 ازخود بخشی  هکبل ،ندک نمی عملتنهایی  به فرد هک استي موارد در تمسئولی موجد نیهمچن هکبل

تواند با  که میکنند  می همکاري هم بای جمع قلمرو در جرم ابکارت منظور به هک استی گروه
  ).Gustafson, 2007: 142شود (یی شناسا 2»مشترك مجرمانه فعالیت«عنوان 

 درمؤثر  اشخاص توسط شده انجام میجرا تمام قبال در اکشر و انکمحردهندگان،  سازمان، رهبران
 هیعل میجراتمامی  قبال در فرد تیمسئولي برایی مبنا تواند یمی تبان. هستند، مسئول طرحي اجرا
 قرارتأیید  مورد »رتونکنیپ« هیقض در استنباط نیا. باشد تیبشر هیعل میجرا وی جنگ میجرا، صلح
 اجراي در شریک یا محركدهنده،  سازمان رهبرعنوان  به متهمان ۀهمدر این مورد،  3.ه استگرفت

                                                      
1. Prosecutor V. Vasilevice, (2004), Icty Appeals champer, case No: IT- 98-32-T. p. 95 
2. Joint Criminal Enterprise 
3. Pinkerton v United State, 1946, Pinkerton v. United State, (1946), 328 U. S. 640. 
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جرایم  براي انفراديبه طور  هم ؛اند کرده مداخله جنگی جنایت ارتکاب براي تبانی و مشترك طرح
 مفهوم بنابراین 1است؛ یافته رتکابا افراد همه سوي از که یجرایم براي اشتراکیهم به طور  و، خود

جرایم  به را متعدد افراد هم و متعدد افراد به راجرایم  هم تا است شده گرفتهبه کار  مشترك فعالیت
 اسباب که بیان این با ؛است فراگیر جمعیهاي  خشونت ۀدربردارند مفهوم این زیرا، سازد مرتبط
 افراد کیفري یتمسئول و آورد می فراهم سیاسی نرهبرا و فرماندهان براي را شدید کیفري یتمسئول
  ).van derWilt, 2007: 108( دهد می قرار توجه مورد را مجرمانه سازمان یک در درگیر

ی تمام است �زم تکشر در هک است این در مشارکت بامجرمانه مشترك  فعالیتی اصل تفاوت
 دری همدست صرفمانه مشترك، مجر تیفعال درکه  ؛ درحالیشوند جرمي ماد عنصر بکمرت افراد

 استی افک جرم در مباشرت تشدن مسئولی باري براك مشتر هدف ای طرحهاي  جنبه ازیکی 
  ).82: 1397(میرکمالی، 

 دکترین یا »مشترك مجرمانه فعالیت«که نظریه  آید یبرم چنینشده  گفته تعاریف مجموع از
 برايجمعی  دسته و گروهی ريهمیا و همکاري از است عبارت »مشترك مجرمانه اقدامات«

 علیه جنایت، جنگی جنایت ارتکاب به منظور هماهنگ و منسجم اي برنامه و طرحکردن  پیاده
 ارتکاب مادي رکن در مستقیم گروه اعضاي از برخی اگر که اي گونه به ز؛تجاو وکشی  ، نسلبشریت
 کیفرينظر  از، نباشد ایتجن در معاونت حد در ایشان اقدامات حتی یا باشد نداشته نقشی جنایت
  .شوند می تلقیمسئول 

  محاکم يآرا در مشترك مجرمانه فعالیت نظریه بازتاب وپیشینه . 2
 در ،میجرا نیا ابکارت در لیدخ مجرمان تمام مجازاتي برا ت�ش و افتهی سازمان میجرا با مبارزه
را  مجرمانه سازمان در تیعضو وی تبان ،مکمحااین . دارد سابقه دومی جهان جنگ با مرتبط مکمحا
 مفهوم براياي  زمینه شیپ تواند یم موضوعات نیا طرح. بردند یم ارک بهي فرکی تي مسئولیبرایی مبنا
  ).97- 119: 1392، ییزارمیو  خالقی( شود تلقی »مجرمانه مشترك تیفعال«

 تادیچ. کردوجو  جست 1999 سال در »تادیچ« قضیه در باید را »مشترك مجرمانه فعالیت« آغاز
 را آنجا اهالی و شدیی روستا وارد بوسنی در 1990سال  لیاو در که بود مسلح گروه یک از عضوي

                                                      
1. International military Tribunal, Indictment, in 1 Trial of the Major War Criminals before the 
International Military Tribunal: Nuremberg, 14 November 1945- 1, October 1946, pp. 27-29. 
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ي فرکی دادگاه دنظریتجد ۀشعب ساز نیترکد و مفصلي رأ 1.داد قرار جرح و ضرب موردشدت  به
 در نینواي  هینظرگیري  لکش به منجر »چیتاد« به موسوم ۀپروند در سابقي وگس�وي یبراالمللی  بین

 شعب ازي اریبسگیري  بهرهدر پی آن  و »مجرمانه مشترك تیفعال« نام بهي فرکی تیی مسئولیشناسا
 2دوسکو تادیچ). 82: 1397(میرکمالی،  شد هینظر آن ازالمللی  ي بینفرکی مکمحا ریسا و مزبور دادگاه

 ریسا همراه به، بود 3اکاومارس مپک نام بهی بوسنهاي  صرب زندانهاي  مپک نامحافظ ازیکی  هک
 به، صرب ریغ مردم از نیهرزگوی بوسن ازاي  منطقه 4يساز كپا هدف با خود گروهي اعضا
  .دندیرس قتل به تن پنج جهینت در هک پرداخت آنی اهال شتم و ضرب

المللی در مسیر اثبات مسئولیت کیفري افراد دخیل در ارتکاب جرم،  هاي بین شعبات مختلف دادگاه
المللی  جنایتکاران بین کیفرمانیِ اند تا بدین طریق توانسته باشند از بی زده زیاديهاي  آوريدست به نو
حکم به ). براي 97- 119: 1392(خالقی و میرزایی،  کنند عدالت جزایی را بهتر اجرا کنند وجلوگیري 

  .)Wechsler, 1961: 163( اعضا مشترك باشدمیان گیر بوده و  بودن، اهداف سازمان باید فرا مجرم

 اي هبرنامچهارچوب  در افراد ازی گروه تکمشار قیطر از میجرا ابکارتبر  ی مبنیتیواقع
 از تا داشت آن بر را سابقي وگس�وی دری ابکارت میجرا بهکننده  یدگیرس قضات ازي اریبسك، مشتر

 گذراند،  شدهنیی نها جرمي ماد عنصر بکمرت هی کهمدستان ریسا و نامعاونمجرمانۀ  اقدامات و اتین
 تیواقع نیهم رهگذر از. رندینگ نظر در آن ابکارت عاملترین  یاصل را جرم میمستق مباشر و نندکن

ی جمع ابعاد با مبارزهي براي فرکی تمسئولی مدلترین  مناسبمجرمانه مشترك  تیفعال هک است
 نیای حداقلي ماد عناصر). Marchuk, 2013: 166( است شدهی معرفالمللی  بین میجرا ابکارت
 هك کمشتر ۀنقش ای طرح، هدف وجود، افراد ازي تعداد وجود از است عبارت تکمشار از مدل
 جنبهیک  در متهم تکمشار با�خره و ردیدربربگ را دادگاه تیص�ح تحت میجرا ازی جرم ابکارت
 نه و جرمی یکزیف ابکارتي معنا به نه تکمشار نیا البته .كمشتر ۀنقش ای طرح، هدف آن از شتریب ای
 به هی کقیطر به فعلك تر ای فعل هکبل ،است ابکارت انکم ای زمان در متهم حضور ازمندینی حت
  5.استی افک آناثبات ي برا ،نجامدایبك مشتر هدف شبردیپ

                                                      
1. Judgment, Tadic (IT-94-1-T), ICTY Trial Chamber, 11 November 1997. p. 373. 
2. Duško Tadić 
3. Omarska 
4. Ethnic cleansing 
5. Milutinovic and others, Trial Judgment, para, 103; Kvočka and others, Appeal Judgement, para. 99.  
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 فعالیت مفهوم بر اساس کیفري یتمسئول ،1»ماتینوویچ« پرونده درتجدیدنظر  ۀشعبطبق رأي 
 ،نیست جرم ارتکاب براي تبانی یا سازمان در عضویت رفص به یتمسئول از شکلیمجرمانه مشترك 

مجرمانه مشترك  فعالیت از بخشیعنوان  به جرم ارتکاب در تلدخا علت به یتمسئول از شکلی اما
 :است داده قرار اشاره موردرا  ماده نیا در تمسئولی از لکش دوي وگوس�وی دادگاه اساسنامه 2.است

 در تکمشار دوم و ،مجرم شخص توسط جرم ابکارت دری لعم ویکی زیف دخالتنخست 
را  مشترك طرح مبناي بر یتمسئول نوعی شعبهاین ترتیب  ك؛ بدینمشتر هدف ای طرحساختن  محقق

 افراد هک معناستدین ب زینك مشتر قصد 3.کرد ایجاد ،شد نامیده مشترك مجرمانه فعالیت بعداًکه 
 باشند برخوردار جرمیک  ابکارتي برای مشابه قصد از ،كمشتر مجرمانه تیفعال در لیدخ

)Cassese, 2007: 111.(  
 نخست گونهي مبنا بر هک بود سیمیچی اصل متهم، اما داشت متهم سه 4»گرانید و چیمیس« ۀپروند

 عهده بر را بحران ستاد وي شهردار انجمن استیر او. شد شناختهمسئول  ،مجرمانه مشترك تیفعال
 قصد ،صرب ریغ انیرنظامیغ تیاذ و آزارك مشتر طرحي اجرا در ،افراد گرید و متهماین . داشت
 ظالمانه وی انسان ریغ رفتارغیرقانونی،  فیتوق و بازداشت لکش به تیاذ و آزار نیا. داشتند مشابه
 از کی هیچ در متهم. شد ظاهر صرب ریغ شهروندان دیتبع وي اجبار ار، کنجهکش، شتم و ضرب مانند
 مبناي بر، آن اجراي قصد و مشترك طرح یک وجود علت به ولی ،نداشت مستقیم دخالت اعمال این

  5.شد محکوم حبس سال هفده بهمجرمانه مشترك  فعالیت در مشارکت

  مشترك مجرمانه فعالیت ۀگان سه هاي مدل. 3
  اصلی یایی مبنا، پایه، ساده: نخست گونه. 3- 1

شود که تمامی شرکاي  و مبنایی، زمانی مطرح می عنوان فعالیت مجرمانه مشترك اصلیبا دسته نخستین 
یکسان هستند مانند اینکه متهمان  ۀکنند و داراي قصد مجرمان هدف مشترك عمل می بر اساسجرم 

                                                      
1. Multinovic 
2. Prosecutor V. Multinovic et al, (2003), Decition on Dragoljub Ojdanic Motin challenging 
jurisdiction- joint criminal enterprise, Appeals champer, Case No. IT-99-37- AR72. 23, 2003. p. 138. 
3. Judgment, Tadic (IT-94-1-A), ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999, p. 183, (hereinafter. Tadic 
Appeal Judgment) 
4. Simic and others 
5. Judgment, Simic and others (IT-95-9), Trial Chamber, 17 October 2003, p. 151. 
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این ). 196: 2008(گیدئون، بیسچوف، کنند  یگیريپبه صورت مشارکت در کشتن دیگري را اي  برنامه
شود که تمامی همکاران و  شود، زمانی محقق می امیده مینوع فعالیت مجرمانه که مدل پایه یا ساده ن

آن جرم را  ـ افراد ۀنه همـ  افراد دخیل در گروه، قصد مجرمانۀ مشابهی داشته باشند و یک نفر یا بیشتر
براي  مرتکباناست، » فعالیت مجرمانه مشترك«اي  که شق پایه گونه ینادر  1.دندر عمل و عیناً انجام ده

  2کنند و از قصد مشترك و مشابهی برخوردارند. مشترك اقدام می یراي طرحکردن و اج عملی
 جِپسن« پرونده بهمجرمانه مشترك  تیفعال نوع نیا نییتبي برا، چیتاد ۀپروند دنظریتجدي رأ در

 شد مپی یک کجنگ پناهندگان قتل به ومکمح متهم هک مضمون نیا به؛ است شده اشاره 3»گرانید و
 باشد وستهیپی عیفج شتارک نیچن به داوطلبانه صورت به متهم اگر ردک استد�ل هپروند آن دادستان و
ی تمام قتل ت، مسئولیباشد ردهک کمک قتل جرم ابکارت در گرانید به شیخو نقشي فایا با و
 مجرمانه اقدام نیا باي ارکهم ریمس در هک بود خواهد یسانک تمام زین و او دوش بر شدگان شتهک

و ك مشتر طرح وجود :است �زم شرط دونخست،  گونه تیلافع و تحققي برا نیرابناب 4؛اند بوده
 نیا داشت انیبك مشتر طرح مورد در 5»چینویمولت« هیقض بهکننده  یدگیرس ۀشعبك. مشتر قصد وجود
ی میجرا ابکارت به نسبت ،مجرمانه تیفعال در لیدخي اعضا گرید با متهم هکبدان معناست  شرط
ه داشت وجوداي  افتهی سازمان وبکسر ستمیس )1 :هک است آن اثبات به موظف تاندادس 6.ندک توافق
 ه است؛بود آگاه نظامآن  تیماه از) 3؛ دارد ستمیس آنکردن  ییاجرا دری فعال تکمشار متهم )2 است؛
 7.ه استداشت را نظام آن شبردیپ قصد )4 و

ن یک فرد در موضوع مورد بحث شناخت مسئول« اي دیگر چنین اظهارنظر شده است که در پرونده
دیده شده  قتل بزه موجبکشنده و نهایی را وارد کرده و مستقیم  ۀمعنی نیست که او در واقع ضرببدین 

آمیز دیگري است که در واقع  خشونت ۀهر وسیلگرفتنِ  درپیش ۀشناختن او به واسط است، بلکه مسئول
فارغ از آن است که رفتار متهم براي  اي غیرمستقیم از مشارکت است و این امر نشانگر درجه

                                                      
1. Tadic Appeal Judgment, Para. 196; milutinovic and others, trial judgment, para. 108.  
2. Judgment, Tadic (IT-94-1-A), ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999. p. 183 (hereinafter. Tadic 
Appeal Judgment) 
3. Jepson and others 
4. Trial of Gustav Alfred Jepsen and others, 24 Agust 1946, Proceeding of a War Crimes Trial held at 
Luneberg, Germany 
5. Moultinouvich 
6. Prosecutor V. Multinovic et al, (2003), Decition on Dragoljub Ojdanic Motin challenging 
jurisdiction, joint criminal enterprise, Appeals champer, Case No. IT-99-37- AR72. 23., 2003. p. 146. 
7. Prosecutor V. Kernojelac, (2003), ICTY Appeals champer, IT-97-25-A., 2003. p. 246. 
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بود، جرم به وقوع  مجرمانه کافی بوده است یا اینکه اگر رفتار او نمی ۀنتیج پیوستنِ وقوع به
  1.»پیوست نمی

  مند نظام یا منظم، منسجم: دوم گونه. 3- 2
، منسجم عنو ،است آن شرایط تمام ۀگیرند بر در و سازگاري دارد تحقیق این موضوع با بیشتر که مدلی
 ه استشدی دگیرسي افراد اتهام به ،مشترك مجرمانه فعالیت از گونه ینادر  .است مند نظام یا منظم
 تکمشارها  آن شتنک و انیزندان با رفتار سوء طرح در و بودندی نظام اي یاداري واحدها جزء هک

 تیفعال دوم ۀگوني نومع نکر وي ماد نکر حیتوض به پروندهاین  به توجه باتجدیدنظر  شعبه. داشتند
 از استبوده  عبارت گونه یناي در ضروري ماد نکر ،شعبه نیا نظر از. پرداختك مشتر مجرمانه
 ردکعمل و فرد مقام از تکمشار نیا داشت انیب نیهمچن. وبکسر ازی نظامي اجرا در فعال تکمشار
  2.است استنباط قابل او

 اداره را انیزندان اردوگاه هي کادار ای یجنگ يواحدي اعضا هک شود می محققی زمان مدل این
 دری جرم بکمرت، خود به مربوط واحد مراتب سلسلهچهارچوب  در اقتدار اعمال قیطر ازکنند،  می
 »انیزندان اردوگاههاي  پرونده« ،دسته این به لیدل نیهم به ؛شوند می توافق مورد ۀنقش انجامي راستا

 ).Kai, 2007: 160( است شده گفته زین

 در آن جرایم که شود می شناخته اي یافته سازمان سیستم مشترك مجرمانه فعالیت از گونه ینا
 اسراي و زندانیان بازداشتگاه ۀادار که افرادي مانندیی اجرا و اداري، نظامیهاي  واحد اعضاي توسط
 آزار و اذیت و سوء رفتارهاي ازاي  مجموعه قالب در و منظمبه صورت  و دارند عهده به را جنگی
 قبل از نیست �زم مشترك مجرمانه فعالیت گونه این در. دهد رخ می اسیران و زندانیان این به نسبت
 وجود ،ندارد اثبات به ازین آنچه). 38: 1397، رشنوديو  اردبیلی( باشد داشته وجود اعضا بین توافقی
 نکر وجود با فرد هک نیهم ،گرید عبارت به. است اردوگاه آن افراد نیب توافق زین و پیشین طرح
 3.استمسئول  ،ندک فایا رای نقش انیزندان با رفتار سوء و وبکسر نظام تحقق وکردن  یعمل دری روان

ي برابودن  اردوگاه پرسنل جزء ای یرسم وي ادار ۀفیوظ داشتن دارد می انیب ابتدا در دادگاه
                                                      
1. Trial of Feutstein and others, 24 August 1948, Proceedings of a War Crimes Trial held at Hamburg, 
Germany 
2. Judgment, Tadic (IT-94-1-A), ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999. pp. 204-206 (Hereinafter, 
Tadic Appeal Judgment) 
3. Judgment, Kvocka and others (IT-98-30/1), Trial Chamber, 2 November 2001, p. 324. 
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ي ا کننده دیبازد هر دهد یم حیوضت و ندک یم مشروط را اش دهیعقسپس ، اما ستین �زم شمردن مسئول
یی فضا با اتفاقاً بد رفتار نیا و دهد یم انجامي بد رفتار انیزندان با و شود یم اردوگاه وارد هک

 مشترك مجرمانه تیفعال هینظري مبنا بر تواند ینم ،شود یم همسو اردوگاه زجرآور و زیانگ رعب
  1.برسدثر مؤ مشارکت حد به باید او عمل بلکهشود  تلقیمسئول 

 گسترده یا موسع: سوم گونه. 3- 3

 اقدامات انجامي برا یکمشتر طرحیک  دهد می رخی زمان شود می دهینام موسع مدل هک دسته نیا
 طرح از خارج رفتار آن هرچند هک شود یمي رفتار بکمرت اعضا ازیکی  اما، دارد وجودی مشخص
 بودهك مشتر قصد آن عمالا ازبینی  پیش قابل وی عیطباي  جهینت هرحال به است ولی بودهك مشتر
 برنامه و طرح، هدف داراي نخست ۀگون ماننداعضا  ،مشترك مجرمانه فعالیتگونه  در این 2.است

 طرح از فراتر، گروه اعضاياز  نفر چند یا یک که تفاوت این باهستند  جنایت ارتکاب براي مشترك
 که وصف این با شوند؛ می مشترك هدف ۀحدودم از خارج جنایاتی مرتکب ،گروه نظر مد ۀبرنام و

 اردبیلی( هستند توافق مورد ۀبرنام یا طرح از یبین پیش قابل و طبیعی ۀنتیج ارتکابی جنایات یا جنایت
 نخست :است شده شناخته سوم ۀدست دری روان عنصر احرازي برا شرط دو). 38: 1397، رشنوديو 

 جرم وقوعبودن  بینی پیش قابل دومك؛ مشتر هانمجرم طرح در تکشري برا مجرمانه قصد داشتن
 ۀدست دو با دسته نیا ۀزیمم وجه، دوم شرط .لیمي رو از خطر نیا رشیپذ وی همدست اثر در دیجد
  ).6: 1393، �دمخیو  پور جانی( است نیشیپ

 نامجرم ازیکی  هک ابدی یم تحققی هنگام و استنخست  ۀگون ۀافتی گسترش نوع، دسته نیا
بینی  پیش قابل وی عیطب ۀجینت امااست  بودهك مشتر طرح آن از خارج هرچند هک شودی لفع بکمرت
 طرح از خارج میجرا تمسئولی ،كمشتر مجرمانه تیفعال از گونه این مطابق 3.باشد طرح آني اجرا
بینی  پیش ی قابلمیجرا نیچن اگر ؛شود طرحدر  ریدرگ اشخاص تمام متوجه است نکممك مشتر
 وکند  تکمشار، سبب شود رای میجرا نیچن است نکممکه  طرح آني اجرا درعمد  به متهم و دنباش

                                                      
1. Judgment, MiloSevic (IT-02-54-T), 1 July 2005, p. 599. 
2. Tadic Appeal Judgment, Para. 196; Milutinovic and others, Trial Judgment, para. 204. 
3. Judgment, Tadic (IT-94-1-A), ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999. p. p. 204 -206 (hereinafter. 
Tadic Appeal Judgment) 
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  1.باشد تفاوت بی میجرا آن به نسبتبه نوعی  واقع در
 قصد هک است بوده مطلع پرونده نامتهم ازعنوان یکی  به چیتادي آقا هک بود باور نیا بر دادگاه

ي برا البته. شد خواهدها  آن قتل به منجر ادیز لاحتما به نمقتو� شتم و ضرببر  مبنی شگروهك مشتر
 نوع ازی ارتباط، است شده بکمرتي گرید هی کجرم با داده انجام نفریک  هی کاقدامات انیم هکآن
 اول نفر عملی منطق وی احتمال گسترش و توسعهی دوم نفر عمل تا است �زم، باشدی علّ و تیسبب
، پرونده عیوقا به توجه با هک شد اظهار نیچن 2008 سال در 3»چمارتی می�ن« پرونده در 2.ردیدربربگ را

، هستندی دگید بزه وي نابود حال در افراد نیاها،  رصربیغي اجبار انتقال اثر در است بوده آگاه متهم
، مراتب نیا به نظر و ردي کخوددارها  رصربیغ هیعل میجرا نابکمرت برابر در مداخله از داوطلبانه اما
  4.شد ومکمحی ابکرتا میجرا به

  مصادیقی از حقوق اسراي جنگی در کنوانسیون سوم ژنو. 4
تا  1از ماده  :بینی قرار داده است مصادیق کاملی از حقوق اسراي جنگی را مورد پیشژنو کنوانسیون 

 108تا  17ماده از ی، ران جنگیاز اس یلکحمایت  در مورد 16تا  12از ماده  ،یمقررات عموم 11
نان کاری، کطب يبهداشت و پرستاری، ران جنگیغذا و لباس اس، نکمس، بازداشت، اسارتز آغا ۀدربار
و  يرکف يها تیمذهب و فعال، شوند ینگاه داشته م یران جنگیبه اس کمک يه براک یو مذهب يبهدار
پس از ورود به بازداشتگاه  یران جنگیانتقال اس یچگونگو ی، ران جنگیدرجات اس، انتظاماتی، بدن

حق  78ماده ، کارگرفتن اسیران نحوه به بارۀدر 49ماده ، انتقالشیوۀ در رابطه با  46ماده . است
درباره  83ماده ، خودمیان انتخاب معتمد از  ۀشیو 79ماده ، حقوق ایشان نشدن اعتراض به رعایت
 بیماران وبازگرداندنِ در مورد  109ماده یت تعقیب انتظامی به تعقیب کیفري، ترجیح و اولو

ماده و ، کیفیت بازگشت به وطن 110ماده ه وطن و عدم بازگشت اجباري ایشان، ببدحال ن امجروح
  .دنکن می بیانرا جنگ آغاز دفتر اط�عات اسیران به محض  تأسیس 122

و  13مواد ( شرافتمندانه با اسیران جنگی ممنوع است رفتار غیرانسانی یا غیرطبق کنوانسیون ژنو، 

                                                      
1. Judgment, Tadic (IT-94-1-A), ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999. p. 204 (hereinafter. Tadic 
Appeal Judgment) 
2. Giustizia penale, 1950, part II, cols. 696-697. Sited in: Tadic Appeal Judgment, Para 217.  
3. Milan Mrtich 
4. Case Information Sheet, Milan Martic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, p. 1. 
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عقاید مذهبی یا نظرات سیاسی یا ، تملی، نژاد بر اساسهرگونه تبعیض  .)ژنوکنوانسیون سوم  14
لزوم رفتار انسانی نسبت به  .)کنوانسیون سوم ژنو 16ماده ( غیرقانونی است معیارهاي مشابه

 ۀهاي ژنو و همچنین در مقررات ویژ مشترك کنوانسیون 3غیرنظامیان و افراد خارج از نبرد در ماده 
حق به حرمت شخصیت  ذي، احوال ۀاسیران جنگی در هم 1.ي چهارگانه مقرر شده استها کنوانسیون

که موجب  کننده دولت بازداشت سويهر عمل یا غفلت غیرموجه از  2.هستندو شرافت خویش 
توان هیچ اسیر  نمی 3.ممنوع است ،در خطر اندازدشدت  بهفوت اسیر جنگی شود یا س�مت او را 

همچنین اسیران جنگی باید در هر . نی یا آزمایش طبی یا علمی قرار دادجنگی را مورد جرح جسما
آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوي مردم  عمل خشونت هرگونهدر مقابل ویژه  بهزمان 

هرگونه تنبیه بدنی و حبس در اماکنی که از  4.آنان ممنوع است علیهحمایت شده و اقدامات قصاصی 
توان هیچ اسیر  نمی. شکنجه و قساوت ممنوع است هرگونه کلی طور بهباشد و روشنایی روز محروم 

  5.جلوگیري کردجنگی را از درجۀ خود محروم ساخت یا از حمل ع�مات آن 
که در همان  کننده وضع مسکن نیروهاي کشور بازداشت خوبی بهوضع مسکن اسیران جنگی باید 

اسراي جنگی مورد شناسایی  جمعی دستههاي  جازاتممنوعیت مهمچنین . باشد ،ناحیه اقامت دارند
از جنگ  پسیت که مسئولدر گزارش کمیسیون » جمعی دستههاي  مجازات«تحمیل  6.قرار گرفته است

 ماهیت عرفی این قاعده. قرار گرفته بود توجهجنایت جنگی مورد  عنوان ، بهشد تأسیسجهانی اول 
قضیه «از سوي دادگاه نظامی رم در ، شدعمال پیش از این و در جریان جنگ جهانی دوم اکه 

جنایت  جمعی دستهاین قید که تحمیل مجازات . قرار گرفتتأیید نیز مورد  1997در سال  7»پریبکه
تنها  8.شود می در اساسنامه دیوان کیفري براي روآندا و دادگاه ویژه سیرالئون نیز دیده ،جنگی است

                                                      
، بند اول، 12، بند اول، کنوانسیون دوم ژنو، ماده 12مشترك، کنوانسیون اول ژنو، ماده  3هاي ژنو، ماده  کنوانسیون. 1

  .، بند اول27و  5ن چهارم ژنو، مواد ، کنوانسیو13کنوانسیون سوم ژنو، ماده 
  کنوانسیون سوم ژنو 14 ماده. 2
  کنوانسیون سوم ژنو 13 ماده. 3
  کنوانسیون سوم ژنو 13 ماده. 4
  کنوانسیون سوم ژنو 87ماده . 5
  ) (د).2( 75، ماده 1پروتکل الحاقی . 6

7. Priebke case 
  (ب).  4 المللی براي روآندا، ماده اساسنامه دیوان کیفري بین. 8
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 ؛ بنابراینمسلحانه است هاي هت آنان در مخاصمکز شرا جلوگیري یران جنگیهدف از بازداشت اس
قدرت «مسلح متبوع  يروهاینمانند د یآنان با کیپزش يها بهداشت و مراقبت، ستیز، انکط اسیشرا
 1.خوردنی کافی براي اسیران جنگی تهیه خواهد شد آبِ .)76: 1387(داعی،  باشد» رندهیرگیاس

  2.ممنوع است ،صورت گیرد ییمحرومیت غذانظر جمعی که از  هرگونه مجازات انتظامی دسته
اسناد حقوق بشر بر ، خاص طور به. اصل رفتار انسانی با افراد استبر  مبتنیقواعد حقوق بشر نیز 

. ورزند می تأکید ،اند لزوم رفتار انسانی و احترام به کرامت انسانی اشخاصی که از آزادي محروم شده
میثاق را  10ماده ، ی مدنی و سیاسیالملل بین میثاق 4ماده  امونپیرکمیته حقوق بشر در نظریه عمومی 

لزوم رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی اشخاصی که «دارد  که مقرر می است مورد استناد قرار داده
  3.»استاعمال  قابل و بنابراین در تمامی احوال ناشدنی است اصلی تعلیق ،اند از آزادي محروم شده

  ی ناشی از نقض حقوق اسراي جنگی در عراقجنایت جنگ. 5
 عنوان بهجرم جنگی . ی استالملل بین ۀنقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستان، جنایت جنگی

طو�نی ندارد و  ۀتعریف جنایت جنگی سابقاست.  یالملل جرایم بینجزء ، ییجزا اي پدیده
 استسخن گفته هاي جنگ  و عرفطور مبهم در مورد قوانین  به�هه،  1977 بار عهدنامه نخستین

گرچه ، گیرند هاي مسلحانه صورت می جنگی در خ�ل درگیري هاي تجنای). 123: 1387، جوانی(
جنایت جنگی باید پیوند . شود جنایت جنگی محسوب نمی، هر جنایتی در این بین باید توجه داشت

اساسنامه دادگاه نورنبرگ و جنگی مندرج در دو  هاي تجنای. باشد کافی با درگیري مسلحانه داشته
. ی صورت گرفته بودالملل بین هاي مسلحانه در خ�ل درگیريها  آن جنایاتی بودند که ارتکاب، توکیو
  کنند: میچنین تعریف  جنگی را این جرایمها  اساسنامهاین 
نواحی اشغالی به  غیرنظامینقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاري یا تبعید سکنه «

                                                      
نام حبانه ه هفت صبح یک ظرف سفالی ب 7غروب تا  7از  .شد ر میتها به دلیل گرمی هوا مصرف آب بیش تابستان. 1
؛وجه کافی نبود. ناگزیر از جیره بودیم هیچ نفر به 50لیتر ظرفیت داشت. به همین دلیل براي  15شد که حداکثر  ر میپ 
بندي آب در  است جیره آشکارکردیم.  استفاده می یم و گاهی از آب آشامیدنویژه اینکه براي طهارت هم آب نداشتی به

  تابستان گرم چه رنج و مشقاتی را به همراه خواهد داشت. 
  کنوانسیون سوم ژنو 26ماده . 2
  المللی حقوق مدنی و سیاسی) ق بینمیثا 4(ماده  29کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظریه عمومی شماره . 3
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اعدام ، قتل یا بدرفتاري با زندانیان یا افرادي که در دریا هستند، منظور کار اجباري یا به منظور دیگر
غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت یا هرگونه تخریبی که ضرورت ، ها گروگان

  ).123: 1387، جوانی( نظامی آن را ایجاب نکند
ماده  :شوند ه یوگوس�وي سابق به دو دسته تقسیم میجنگی مندرج در اساسنامه دادگا هاي تجنای

 ۀهاي چهارگانه ژنو دربار هاي فاحش مقررات کنوانسیون دو اساسنامه حاکی از ممنوعیت نقض
هاي  تخلف از قوانین و عرف، آن 3ماده . است یالملل بین ۀهاي مسلحان حمایت از قربانیان درگیري

این ماده درصدد بیان حکم کلیه . شمارد برمیفهرستی ناتمام  را در قالبها  ، آنجنگ را ممنوع دانسته
» اصل فراگیر«توان گفت به نوعی نقش یک  می هاي فاحش است و بنابراین نقض جز بهجدي  جرایم

بیان صراحت  به هتک کرامت فردي و شکنجه هایی مانند تجنایهرچند  ،بر این اساس. کند را ایفا می
  آیند. به شمار میز جنایت جنگی نیاما این موارد ، اند نشده

جنایتی است که در یک درگیري داخلی رخ ، جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا
هاي ژنو و پروتکل  مشترك کنوانسیون 3تخلفات از ماده ، این اساسنامه 4عنوان ماده . داده است
حقوق اسراي جنگی ایرانی در  این نقض بنابر)؛ 255- 256: 1383، کیتی شیایزري(است  الحاقی دوم

 تعقیب و مجازات در حوزه حقوق کیفري است که قابل عراق مصداق بارز جنایات محسوب شده
، رفتاري و مصادیق بد مشتی از خروار استتنها شود  می وردهآ ادامهآنچه در ولی . ی استالملل بین

. است که در این مختصر بگنجد اسیران ایرانی بسیار بیش از این ۀآزار و شکنج، اذیت، شتم و ضرب
با و منسجم ، هماهنگ به صورتدولت عراق علیه اسراي جنگی هاي  حائز اهمیت اینکه برنامه ۀنکت

 کنندگان توان بر این عقیده بود که عوامل و اداره رو می ؛ ازاینگرفته است می هدف مشترك انجام
  اند. یت کیفري مشترك بودهمسئولهاي اسراي جنگی داراي  اردوگاه

 .ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند چهل هزاردر طول هشت سال دفاع مقدس حدود 
ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی  1949اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون  رغم به
د توان گفت عملکر می کهجایی تا  ؛شد نمی حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایتترین  ابتدایی، بود

جنایات  که بود بشردوستانه الملل بین حقوق ۀدر این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمد ها عراقی
 بر اساسی دولت الملل بین یتمسئولیت کیفري فردي و مسئولو موجب آمدند  به شمار میجنگی 
  ).91- 122: 1387، داعی( نددش الملل می بین حقوق
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نقش  شکلیق اسیران جنگی ایرانی در عراق به تمام افرادي که در ارتکاب موارد نقض حقو
اند  ن دولتی که یا از موارد نقض آگاه بودهمسئو� و ن آنااز مباشران گرفته تا شرکا و معاوناند،  داشته

یت مسئول، اند نقشی که داشتهمبناي بر ، بودند می باید از آن آگاه ،اند یتی که داشتهمسئولیا حسب 
  ).Cassese, 2007: 109-133روند ( به شمار میگی کیفري داشته و جنایتکار جن

به  خانواده کانون از ها سال، روانی و جسمی يها آسیب و فشارها تحمل با که گذشت اسراییسر
نازیباترین  از یکی، کردند خود میهن ارضی تیتمام حفظ نثار را خون جان که شهدایی و بودند دور
  ).1395، انیزم( است مانده باقی جنگ از کهاست  يمناظر

از این افراد  1500حدود . دادند یل مکیان تشیرنظامیرا غ یرانیران ایاز اس یاست بخشگفتنی 
 یان عراقینظام ياز سو، اول جنگ يو در تهاجم روزها يمرز يه در شهرهاکبودند  یانیرنظامیغ

ران ین اینشردک ين مناطق مرزانکنفر از سا 500حدود ، از آنان يگریبخش د. بازداشت شده بودند
معارض  يها گروه يا از سویر یدستگ ،عراق داشتند يمرز يه به روستاهاک ییه در ترددهاکبودند 
  1.فروخته شده بودند یان عراقیر و به نظامیران دستگیا یاس�م يجمهور

 »مانیل«ی الملل بین ی صلیب سرخ در گزارشی به کنفرانسالملل بین کمیته رییس الکساندر هی
زنان و اشخاص مسن که به هنگام نخستین تعرض نیروهاي ، کودکان، انغیرنظامی« :اظهار داشت

اسیر جنگی در عراق نگهداري  عنوان بهتقاضاهاي مکرر صلیب سرخ  رغم به ،عراقی تخلیه شده بودند
  ). 1360، روزنامه اط�عات( »شوند می

غ یدر ها به آنآب دادن   زر آفتاب نشانده و ایرا بدون سرپناه ز یران جنگیاس، پس از دستگیري
 يآنان را به داخل خودروها ،یرانیران ایاس يپا و دستگرفتن   با یان عراقیسپس نظام، دندیورز یم

  ).22: 1383، اکبري(کردند  میمنتقل  2تنومه كدر شهر ینظام یرده و ابتدا به پادگانکپرت  نفربر
تا  150 یگاه، رانیبسته به تعداد اسکردند،  می یزندان 5×10 يها را در اتاق یرانیران ایدر آنجا اس

ت یا به وضعیبدهند ها  آن به ییا غذایآب اینکه  بدونکردند،  میاتاق حبس  یکنفر را در  170
  .)22: 1383(اکبري،  نندک یدگین رسامجروح

، 1984در ششم مارس « :ن باره آمده استیب سرخ در ایصل المللی بین تهیمک يها در گزارش
                                                      
1. The Report of a Mission Dispatched by the Secretary-General on the Situation of Prisoners of War 
in the Islamic Republic of Iran and Iraq, January 1985, at para. 96 & 97. 

 .کیلومتري بصره قرار دارد 30تا  20تنومه شهري است بین شلمچه و بصره که در فاصله . 2



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۱۹۰

 

 1397پاییز و زمستان ، پانزدهم، شماره دوره هفتم

 یکشماره وارد را به پشت اتاق  ران تازهیاس، نگهبانان. منتقل شدند 3ه بازداشتگاه موصل ر بیاس 470
ن یرده و به زمکسر بلند  يبا� نوبت بهرا  یرانیران ایابتدا اس در آنجا نگهبانان. ردندکمنتقل 

ر از جا بلند یاساینکه  پس از. دادند یشتم قرار م و را مورد ضربها  آن لگد و سپس با مشت. دندیوبک یم
ن یمجبور بود هم، پس از آن. ردک یابل عبور مکها سرباز مجهز به چوب و  ن دهید از بیبا، شد یم

ر یفرمانده و سا، ع�وه بر سربازان. ندکران مشاهده یر اسینسبت به سا ،ه با او شده استکرا  يرفتار
 ياز سو یرانیران ایاس يرد ادعاموارد مو. ت داشتندکار مشارکن یز در ایبازداشتگاه ن مسئولافسران 
 1.»ر چشم خود را از دست دادندین حادثه دو اسیدر ا. قرار گرفتتأیید مورد  هیئت همراه کپزش

گویان و  تند( در اسارت گزارش شده است یرانیا ۀشد بازداشت یبا مقامات رسم یرانسانیرفتار غ
، شرایط بهداشتینظر وضع آنان از  ،انیایر ۀشد طبق اظهارات بسیاري از اسیران مبادله .2)همراهان
(اداره  اند شده به بیگاري وادار میاغلب نامطلوب بوده و ها  آن مسکن و رفتار مقامات عراقی با، تغذیه

  ).22: 1369پژوهش و نگارش، 
ا یمنجر به فوت  ين در موارداماران و مجروحیو درمان ب یافک کیپزش يها یدگیرسفقدان 

بازدیدهاي خود از بیشترِ نمایندگان کمیته صلیب سرخ در  3.شده است ینرایران اینقص عضو اس
اند سیستم  ها گزارش داده ضمن ابراز ناخرسندي از وضع اردوگاه، هاي اسیران ایرانی در عراق اردوگاه

نمایندگان دوبارۀ تا زمان بازدید  1360از دي ماه و  وضع بدي داشته است 1فاض�ب اردوگاه موصل 
خطر تهدید س�مت اسرا از مقامات گرفتن  نظر آنان با در. به همان وضع بوده است 1361 در تیرماه

ضمن ولی آنان  ،زودتر نسبت به اص�ح سیستم فاض�ب اردوگاه اقدام کنند هرچهاند  عراقی خواسته
 اي است که براي تعمیرات منظور شده است این کار افزون بر بودجه ۀمخالفت ادعا کرده بودند هزین

  ).46: 1361، خاکریز پنهان(
و  یستیانات زکفاقد ام يها شان در بازداشتگاهیها در اتاق یرانیران ایاس ۀساعت 19تا  17حبس 

، 4یافکغذا و لباس ، آب تأمینو عدم  یبهداشت يها سیم به سروئدا یو عدم دسترس یافک یبهداشت
ها از آهن نبشی که  توالت آسایشگاه اي از شرایط نامطلوب نگهداري اسراي ایرانی بوده است. گوشه

                                                      
1. ICRC Report on Visit to Prisoner of War Camp 4 [Mosul 23, 24] 25 May 1984, at para. 20. 
2. Report of a Mission Dispatched by the Secretary-General on the Situation of Prisoners of War in 
the Islamic Republic of Iran and Iraq, January  1985, at para. 103 & 105. 
3. Report on ICRC Visit to Iranian Prisoners of War in Tamuz Military Hospital, 18 November 1984, 
at para 10. 
4. ICRC Report on Visit to Prisoner of War Camp 8, 27, 28, 29 July 1982, at para, 138. 
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در سمت راست یا چپ درب ورودي قرار و  ساخته شده بود ،اسرا دور آن را با گونی پوشانده بودند
پس از اسارت از منطقه . بسیاري از اوقات فضاي آسایشگاه نامطلوب بوده استرو  ؛ ازاینداشت

آلود  ف و خونیثک یس بهداشتیند از سروداد یران اجازه مینوبت به اس یک یگاه، جنگی تا اردوگاه
فاقد هرگونه  يها اسرا را در سلول). همچنین 22: 1383، اکبري( نندکابل استفاده کر ضربات یز آنجا
نجه کو ش ییبا همان حال مورد بازجو و ردهکران سالم حبس یر اسیبه همراه سا یانات بهداشتکام

  .)1360، روزنامه اط�عات( دادند قرار می
یت نگهداري مسئولاز فرماندهان یا نیروهاي نظامی عراقی که  یک هیچمان نگارش این مقاله تا ز

ماده  اند؛ بنابراین در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نشده ،عهده داشتند راسیران جنگی ایرانی را ب
راق تی عآدولت وقت و یا ، شده گفتهبا توجه به موارد . کنوانسیون سوم نیز نقض شده است 129

عمده در حق هاي  ن نقضمجازات عام� ۀمحاکمقضایی، پیگرد ، مکلف است نسبت به انجام تحقیق
به نحو مقتضی نسبت به جبران خسارت وارده از جمله پرداخت  وکند اسیران جنگی ایرانی اقدام 
  ).91- 122: 1387، داعی( مات �زم را به انجام رسانداقداداده  رخهاي  غرامت در حق قربانیان نقض

  گیري نتیجه
 مجرمانه مشتركیت کیفري ناشی از فعالیت مسئولکه  شدحاصل این تحقیق به این نتیجه رهنمون 

از اساتید براي اثبات  . هریکدارد یطرفداراندانان کیفري  در بین حقوق، وارد بر آن دهايانتقا رغم به
، جرایمی مانند جنایت علیه بشریتبا این توضیح که در اند.  را مطرح کردهیی ها این نظریه استد�ل
با توجه به ماهیت ارتکابی جمعی و گروهی و تعدد ، و جنایت تجاوز کشی ، نسلجنایات جنگی

تواند تمامی عوامل و  نمی نهادهایی مانند شرکت و معاونت در جرم، گونه از جنایات علیه این مجنی
با رو  ؛ ازاینمحاکمه و مجازات قرار دهد، کامل تحت تعقیب به طوردر جنایت را  کننده افراد مداخله
بسیاري از کسانی که اعمال ایشان در حد شرکت یا حتی معاونت  ،یت کیفري فرديمسئولتمسک به 

قراول و  از تعقیب و مجازات رهایی پیدا کرده و تنها کسانی که پیش راحتی ، بهشود نمی در جرم تلقی
طراحان و  که . درحالیرسند می مجازاتبه اند،  ودهبپرده  متفکر و پشتهاي  مغزهاي  مجري برنامه

تواند عدالت کیفري را در حوزه  نمی برند و این موضوع می ریزان از مهلکه جان سالم برده و برنامه
  .ی کیفري محقق سازدالملل بین حقوق
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 ،فعالیت مجرمانه مشترك بارۀی درالملل بین با صدور آرا از محاکم کیفري ،که گذشت گونه همان
قضات  هاي و استد�ل ها هنظری، و ی در یوگس�وي سابقالملل بین دیوان کیفري هاي تصمیم ویژه به

اولیه و اساسی دکترین اقدامات مجرمانه هاي  پایه، جنگی هاي تن جنایابه متهم کننده رسیدگی
قیده دیدگاه به اظهار عاین تقویت راستاي سپس اساتید حقوق کیفري در شد. گذاري  مشترك بنیان

که در رابطه با  اي گونه جداسازي کردند. بهپرداخته و سه مدل از فعالیت مجرمانه مشترك را از هم 
همچنین گونه دوم که با وضعیت کردند. تري را نسبت به مدل سوم ارائه  د قاطعیمدل اول و دوم عقا

این بود که اگر فرضیه پژوهش . این تحقیق را قوت بخشید ۀفرضی ،اسراي جنگی انطباق کامل داشت
از انسجام و انتظام و  9کمپ  کنندگان ادارهکاران و  اندر تمامی دست کلی طور بهنظامیان و سربازان و 

با اسراي جنگی با طراحی و ها  آن انسانی و رفتار غیر خشونت، هماهنگی برخوردار نبودند
 بعديهاي  هجو شکن ها هگرفت و اسیران ایرانی بدون ترس و وحشت از تنبی نمی صورتریزي  برنامه
و معض�ت خود را با  ها توانستند با نمایندگان صلیب سرخ جهانی ارتباط برقرار کرده و مشکل می

طرح و برنامه ، نظم، ولی افسوس هماهنگیکنند. جلب شان را  حمایتو  ایشان در میان گذاشته
و این ، زارش را از بین بردهترین اقدام و حداقل ارائه گ اردوگاه کوچک کنندگان مشترك بین اداره

  .بوددوچندان کرده و مشک�ت اسارت را ها  مسئله سختی
انسانی با سایر اعضا  و غیرآمیز  رفتار خشونت بارۀبدیهی است اگر بعضی از عوامل اردوگاه در

شد  می فرصتی فراهم کردند، می حمایتها  آن داشتند و از اسیران جنگی و حقوق قانونی نظر اخت�ف
موجود در اردوگاه مشک�ت بدون ترس و وحشت نمایندگان صلیب سرخ از آسودگی خیال، ا تا ب
موقعیت شک  بیدادند و  می با�ي حکومتی و صلیب سرخ جهانی اط�ع خبر شده و به مقامات رده با

یام اسیران ایرانی در نهایت درد و رنج او  رخ ندادهرگز انه این اتفاق تأسفم ، ولییافت می اسرا بهبود
  .زندانی خود را سپري کردند
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